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zone voor vleermuiskasten, toegankgelijk via 'entreesteen': 
speciaal vormgegeven steen in gelijke kleur en afmetingen 
als overig metselwerk; ca. 1 entree per m1
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ALGEMEEN

− alle maten van de bestaande toestand in het werk te 
controleren
− alle peilmaten zijn weergegeven t.o.v. NAP; het 
straatpeil is zeer wisselend en aangegeven ter plekke 
van toegangen tot het gebouw; 
− het brandveiligheidsconcept wordt toegelicht in de 
rapportage brandveiligheid opgesteld door installatie 
adviseur (Deerns)
− zie voor bezettingen en posities draagbare 
blustoestellen rapportage brandveiligheid opgesteld 
door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor principe hemelwaterafvoer tekeningen 
installatie adviseur (Deerns)
− zie voor noodstroomvoorziening, positie 
noodverlichting en vluchtroute aanduiding 
desbetreffende tekening opgesteld door installatie 
adviseur (Deerns)
− zie voor de thermische weerstand van 
scheidingsconstructies het Pakkettenboek
− zie voor de inbraakwerendheid van geveldelen het 
Pakkettenboek
− zie voor integrale toegankelijkheid rapportage door 
de transport adviseur (Deerns); de museale route en 
publieksruimtes (educatie, horeca) zijn volledig 
integraal toegankelijk, in het project is de 
ITS-standaard aangehouden behoudens enkele 
uitzonderingen waar deze richtlijn niet verenigbaar is 
met cultuurhistorische waarden
− afmetingen van deuren zijn conform maten van 
deuren in het bestaande gebouw teneinde bestaande 
deuren te kunnen hergebruiken danwel in combinatie 
met bestaande deuren een eenduidig eindbeeld te 
realiseren.

SITUATIE

− de stedenbouwkundige onderlegger van de 
omgeving is ontvangen van PMB op 26 maart 2019, 
bestandsnaam ‘Uitsnede Amsterdam museum eo 
II.dwg’
− de situatietekening voor de Nieuwezijds 
Voorburgwal is gebaseerd op de tekening van de 
situatie na voorgenomen herinrichting, tekening 
ontvangen van PMB op 6 januari 2020 bestandsnaam 
20200108.dwg 

BESTAANDE TOESTAND

− de tekeningen van de bestaande toestand van het 
gebouw zijn afkomstig van een 3d model van de 
bestaande toestan d, opgesteld door abt in opdracht 
van PMB; dit model is gebaseerd op de 3d inmeting 
verricht door Pelser Hartman in opdracht van PMB, 
vastgelegd in diverse bestanden (‘pointcloud’) 
ontvangen 23 oktober 2017
− diverse aanvullende opnames en inmetingen 
hebben plaatsgevonden en zullen worden uitgevoerd, 
zoals inspectie van dimensies en conditie van 
funderingsconstructies, houtconstructies en 
metselwerk; deze gegevens zullen worden 
opgenomen in rapportages en waar mogelijk in de 
tekeningen van de bestaande toestand; dit is een 
proces dat tot en met uitvoering voortgaat en continu 
zal worden afgestemd met MenA en het bevoegd 
gezag
− in het model van de bestaande toestand zijn door 
Neutelings Riedijk Architecten enkele 
onvolkomenheden (zoals de draairichtingen van 
bestaande geveldelen die vaak onjuist zijn 
weergegeven) en omissies geconstateerd, deze zijn 
gemeld aan PMB; het model bestaande toestand zal 
op deze punten worden gecorrigeerd

SLOOP

− in het pand is asbest aanwezig, zie daarvoor de 
asbest rapportage in opdracht van PMB opgesteld
− de wijze van sloop / demontage zal worden 
voorgeschreven in de desbetreffende bestekken, die 
met MenA zullen worden afgestemd; het uitgangspunt 
is handmatige sloop met en zonder elektrisch 
gereedschap; voor sloop van betonconstructies zie de 
stukken van de constructeur (Pieters Bouwtechniek)
− sloop zal in twee fases plaatsvinden: eerst worden 
inrichtingen en lichte scheidingsconstructies en 
voorzetwanden evenals het aanwezige asbest 
verwijderd; vervolgens vindt opname en documentatie 
van de bestaande toestand plaats, pas daarna vindt 
bouwkundige sloop plaats
− er zal gewerkt worden met een stut- en 
stempelplan, uit te werken in de desbetreffende 
bestekken, zie hiervoor de stukken van de 
constructeur (Pieters Bouwtechniek)
− de materialen die uit het pand komen zullen worden 
gedemonteerd, gescheiden en waar nodig 
gerepareerd voor hergebruik binnen het project; 
materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik zullen 
aan een gespecialiseerde partij voor hergebruik buiten 
het project worden aangeboden
− alle bestaande ravelingen zullen in overleg met 
MenA worden aangeheeld; waar mogelijk door 
bestaande balken te herplaatsen

MATERIALISERING

− in extra beveiligde vluchtroutes zal een aangepaste 
materialisering worden uitgewerkt die gelijk is in 
uitstraling maar voldoet aan de vereiste 
brandvertragendheid en maximale rookproductie; bij 
de eventuele inrichting van deze ruimtes wordt 
rekening gehouden met de maximaal toegestane 
vuurlast, dit zal in het vervolg nader uitgewerkt 
worden.

sparing aan te helen met
gerecyclede bakstenen

B

B

nieuw metselwerk gevel bestaande uit gerecycled 
bakstenen en nieuwe bakstenen, zowel vertikale vlak als 
in het hellend gevelvlak.

bestaand metselwerk 
handhaven en aanhelen

nieuw raamkader

hardglazen
balustrade

hardglazen
balustrade

materialisatie
zie: uitvouw IV

A

A
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zone roosters, onder 
dakafwerking, niet 
zichtbaar

zone voor vleermuiskasten, 
toegankgelijk vie 'entreesteen': 
speciaal vormgegeven steen in 
gelijke kleur en afmetingen als 
overig metselwerk

nevenindicator verwerkt in 
lantaarn, niet zichtbaar

zone voor vleermuiskasten, toegankgelijk 
via 'entreesteen': speciaal vormgegeven 
steen in gelijke kleur en afmetingen als 
overig metselwerk; ca. 1 entree per m1

zone voor vleermuiskasten, 
toegankgelijk via 'entreesteen': 
speciaal vormgegeven steen in gelijke 
kleur en afmetingen als overig 
metselwerk;
deze zone z.s.m. te realiseren t.b.v. 
tijdelijk verblijf vleermuizen tijdens 
bouwwerkzaamheden

aansluiting droge 
blusleiding voor 
brandweer in maaiveld, 
onder vloerluik

nevenindicator binnen geplaatst 
achter helder glazen schuifdeur

aansluiting droge 
blusleiding in maaiveld 
onder vloerluik

nevenindicator aan 
binnenzijde glazen schuifdeur 
geplaatst

handhaven bestaande sleutelkluis

nevenindicator binnen, achter 
glas bovenlicht360 camera's onder hoogste daklijst; zo klein mogelijke 

camera, in kleur daklijst, alleen lens zichtbaar
360 camera's onder hoogste daklijst; zo klein mogelijke 
camera, in kleur daklijst, alleen lens zichtbaar

360 camera's onder hoogste daklijst; zo klein mogelijke 
camera, in kleur daklijst, alleen lens zichtbaar

zone voor vleermuiskasten, toegankgelijk 
via 'entreesteen': speciaal vormgegeven 
steen in gelijke kleur en afmetingen als 
overig metselwerk; ca. 1 entree per m1

nevenindicator te 
plaatsen aan binnenzijde, 
achter helder glas

360 camera's onder hoogste daklijst; zo klein mogelijke 
camera, in kleur daklijst, alleen lens zichtbaar enkele box-vormige camera, zo klein mogelijk, antraciet. 

Bevestigd in 'voeg' tussen bouwdelen A en U.

box-vormige camera, zo klein mogelijk, in 
kleur baksteen Geïntegreerd in vormsteen 
nieuwe metselwerk gevels, bij voorkeur 
alleen lens zichtbaar

360 camera, zo klein mogelijk, in kleur 
baksteen. Geïntegreerd in vormsteen 
nieuwe metselwerk tussenwand, bij 
voorkeur alleen lens zichtbaar

nevenindicator geïntegreerd in 
vormsteen nieuw metselwerk

nevenindicator

360 dome camera's, 
zo klein mogelijk, in 
kleur daklijst
box camera, zo klein 
mogelijk, antraciet. 

zone voor 
vleermuiskasten

B zie omschrijving wijzigingen in legenda 22-12-2021

C zie omschrijving wijzigingen in legenda 09-03-2022

D zie omschrijving wijzigingen in legenda 20-04-2022

WIJZIGINGEN REVISIE A

• Behoud bestaande gevel aan de Sint Luciënsteeg
• Wijziging en verlaging volume zaal Z achter de 
Jongensgalerij
• (Minimalisering liftschacht OQ)
• (Wijziging inpassing dakvlak X) tussen bouwdelen A 
en E: reconstructie binnenzijdes kappen, isolatie aan 
buitenzijde dakbeschot
• Funderingsherstel bouwdelen F, I en J
• Vervallen entreeportaal in Jongensgalerij naar 
bouwdeel A
De tussen haakjes geplaatst wijzigingen worden in 
Revisie B opnieuw gewijzigd.

WIJZIGINGEN REVISIE B 

• Verkleining volumes zalen en trap bouwdeel Y aan 
de Sint Luciënsteeg, wijziging volume trappenhuis Z
• Diverse (kleinere) wijzigingen in de gevelindeling
• Verlaging dakvlak X en OQ met 0,4m, wijzigen 
geometrie en isolatielijn buitentrap
• Vervallen stopplaats lift OQ op dakniveau
• de toegang tot de techniekruimte in bouwdeel Z 
verloopt niet meer vanuit de Jongensgalerij, maar 
vanuit een te reconstrueren deur aan het 
Boekhoudersplein; dit vereenvoudigt de gevel in 
tweede lijn van de Jongensgalerij (deze wijziging is 
wél meegenomen in TO)

WIJZIGINGEN REVISIE C:

• Herziening formaat en verhouding raamkaders
• Wijziging gevel gedempte Begijnsloot
• Wijziging trap uitzichtpunt bouwdeel OQ
• Aanpassing wandelementen Jongensgallerij

WIJZIGINGEN REVISIE D:

• Vervallen poorten en wadi gevel Nieuwezijds
  Voorburgwal
• Vervallen glasstrook trappenhuis Sint Luciënsteeg
• Toevoeging blindvensters Jongensgallerij
• Versmalling wanddoorbraak bouwdeel C-K
• Wijziging overkapping tussen bouwdeel Z-S t.b.v.
  inpassing installaties, verplaatsen isolatielijn bouwdeel
  S van zoldervloer naar kap (buitenzijde kapconstructie)
• Vervallen doorbraak Gewelf, behoud trappenhuis
  bouwdeel B en vervallen beide vides langs gewelf

E

WIJZIGINGEN :

• Techniekzone tussen kappen bouwdelen S en Z 
   is vervallen.

REVISIE E  15-09'-22

E zie omschrijving wijzigingen in legenda 15-09-2022

A zie omschrijving wijzigingen in legenda 08-07-2021
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AANZICHT 5 -BOUWDEEL A, E

BOUWDEEL G BOUWDEEL G BOUWDEEL H BOUWDEEL H

BOUWDEEL J BOUWDEEL I BOUWDEEL F BOUWDEEL D BOUWDEEL E BOUWDEEL E BOUWDEEL X BOUWDEEL OQ

ALGEMEEN

− alle maten van de bestaande toestand in het werk te 
controleren
− alle peilmaten zijn weergegeven t.o.v. NAP; het 
straatpeil is zeer wisselend en aangegeven ter plekke 
van toegangen tot het gebouw; 
− het brandveiligheidsconcept wordt toegelicht in de 
rapportage brandveiligheid opgesteld door installatie 
adviseur (Deerns)
− zie voor bezettingen en posities draagbare 
blustoestellen rapportage brandveiligheid opgesteld 
door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor principe hemelwaterafvoer tekeningen 
installatie adviseur (Deerns)
− zie voor noodstroomvoorziening, positie 
noodverlichting en vluchtroute aanduiding 
desbetreffende tekening opgesteld door installatie 
adviseur (Deerns)
− zie voor de thermische weerstand van 
scheidingsconstructies het Pakkettenboek
− zie voor de inbraakwerendheid van geveldelen het 
Pakkettenboek
− zie voor integrale toegankelijkheid rapportage door 
de transport adviseur (Deerns); de museale route en 
publieksruimtes (educatie, horeca) zijn volledig 
integraal toegankelijk, in het project is de 
ITS-standaard aangehouden behoudens enkele 
uitzonderingen waar deze richtlijn niet verenigbaar is 
met cultuurhistorische waarden
− afmetingen van deuren zijn conform maten van 
deuren in het bestaande gebouw teneinde bestaande 
deuren te kunnen hergebruiken danwel in combinatie 
met bestaande deuren een eenduidig eindbeeld te 
realiseren.

SITUATIE

− de stedenbouwkundige onderlegger van de 
omgeving is ontvangen van PMB op 26 maart 2019, 
bestandsnaam ‘Uitsnede Amsterdam museum eo 
II.dwg’
− de situatietekening voor de Nieuwezijds 
Voorburgwal is gebaseerd op de tekening van de 
situatie na voorgenomen herinrichting, tekening 
ontvangen van PMB op 6 januari 2020 bestandsnaam 
20200108.dwg 

BESTAANDE TOESTAND

− de tekeningen van de bestaande toestand van het 
gebouw zijn afkomstig van een 3d model van de 
bestaande toestan d, opgesteld door abt in opdracht 
van PMB; dit model is gebaseerd op de 3d inmeting 
verricht door Pelser Hartman in opdracht van PMB, 
vastgelegd in diverse bestanden (‘pointcloud’) 
ontvangen 23 oktober 2017
− diverse aanvullende opnames en inmetingen 
hebben plaatsgevonden en zullen worden uitgevoerd, 
zoals inspectie van dimensies en conditie van 
funderingsconstructies, houtconstructies en 
metselwerk; deze gegevens zullen worden 
opgenomen in rapportages en waar mogelijk in de 
tekeningen van de bestaande toestand; dit is een 
proces dat tot en met uitvoering voortgaat en continu 
zal worden afgestemd met MenA en het bevoegd 
gezag
− in het model van de bestaande toestand zijn door 
Neutelings Riedijk Architecten enkele 
onvolkomenheden (zoals de draairichtingen van 
bestaande geveldelen die vaak onjuist zijn 
weergegeven) en omissies geconstateerd, deze zijn 
gemeld aan PMB; het model bestaande toestand zal 
op deze punten worden gecorrigeerd

SLOOP

− in het pand is asbest aanwezig, zie daarvoor de 
asbest rapportage in opdracht van PMB opgesteld
− de wijze van sloop / demontage zal worden 
voorgeschreven in de desbetreffende bestekken, die 
met MenA zullen worden afgestemd; het uitgangspunt 
is handmatige sloop met en zonder elektrisch 
gereedschap; voor sloop van betonconstructies zie de 
stukken van de constructeur (Pieters Bouwtechniek)
− sloop zal in twee fases plaatsvinden: eerst worden 
inrichtingen en lichte scheidingsconstructies en 
voorzetwanden evenals het aanwezige asbest 
verwijderd; vervolgens vindt opname en documentatie 
van de bestaande toestand plaats, pas daarna vindt 
bouwkundige sloop plaats
− er zal gewerkt worden met een stut- en 
stempelplan, uit te werken in de desbetreffende 
bestekken, zie hiervoor de stukken van de 
constructeur (Pieters Bouwtechniek)
− de materialen die uit het pand komen zullen worden 
gedemonteerd, gescheiden en waar nodig 
gerepareerd voor hergebruik binnen het project; 
materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik zullen 
aan een gespecialiseerde partij voor hergebruik buiten 
het project worden aangeboden
− alle bestaande ravelingen zullen in overleg met 
MenA worden aangeheeld; waar mogelijk door 
bestaande balken te herplaatsen

MATERIALISERING

− in extra beveiligde vluchtroutes zal een aangepaste 
materialisering worden uitgewerkt die gelijk is in 
uitstraling maar voldoet aan de vereiste 
brandvertragendheid en maximale rookproductie; bij 
de eventuele inrichting van deze ruimtes wordt 
rekening gehouden met de maximaal toegestane 
vuurlast, dit zal in het vervolg nader uitgewerkt 
worden.

zie Y
twee box-vormige camera's, zo klein mogelijk, 
antraciet. Bevestigd tegen binnenzijde metselwerk 
gevelopstand, vlak boven de goot.

zone voor vleermuiskasten, toegankgelijk via 'entreesteen': 
speciaal vormgegeven steen in gelijke kleur en afmetingen 
als overig metselwerk; ca. 1 entree per m1

rooster in bestaand raam t.b.v. ventilatie Alliander invoerruimte

nevenindicator zo klein mogelijk 
geïntegreerd in bovendorpel kozijn

nevenindicator achter 
helderglas bovenlicht

boxvormige camera, zo klein mogelijk, 
antraciet, bevestigd tegen achterwand 
(grijs gepleisterd). nevenindicator

box camera, zo klein 
mogelijk, antraciet. 

zone voor 
vleermuiskasten

rooster

B zie omschrijving wijzigingen in legenda 22-12-2021

C zie omschrijving wijzigingen in legenda 09-03-2022

D zie omschrijving wijzigingen in legenda 20-04-2022

WIJZIGINGEN REVISIE A

• Behoud bestaande gevel aan de Sint Luciënsteeg
• Wijziging en verlaging volume zaal Z achter de 
Jongensgalerij
• (Minimalisering liftschacht OQ)
• (Wijziging inpassing dakvlak X) tussen bouwdelen A 
en E: reconstructie binnenzijdes kappen, isolatie aan 
buitenzijde dakbeschot
• Funderingsherstel bouwdelen F, I en J
• Vervallen entreeportaal in Jongensgalerij naar 
bouwdeel A
De tussen haakjes geplaatst wijzigingen worden in 
Revisie B opnieuw gewijzigd.

WIJZIGINGEN REVISIE B 

• Verkleining volumes zalen en trap bouwdeel Y aan 
de Sint Luciënsteeg, wijziging volume trappenhuis Z
• Diverse (kleinere) wijzigingen in de gevelindeling
• Verlaging dakvlak X en OQ met 0,4m, wijzigen 
geometrie en isolatielijn buitentrap
• Vervallen stopplaats lift OQ op dakniveau
• de toegang tot de techniekruimte in bouwdeel Z 
verloopt niet meer vanuit de Jongensgalerij, maar 
vanuit een te reconstrueren deur aan het 
Boekhoudersplein; dit vereenvoudigt de gevel in 
tweede lijn van de Jongensgalerij (deze wijziging is 
wél meegenomen in TO)

WIJZIGINGEN REVISIE C:

• Herziening formaat en verhouding raamkaders
• Wijziging gevel gedempte Begijnsloot
• Wijziging trap uitzichtpunt bouwdeel OQ
• Aanpassing wandelementen Jongensgallerij

WIJZIGINGEN REVISIE D:

• Vervallen poorten en wadi gevel Nieuwezijds
  Voorburgwal
• Vervallen glasstrook trappenhuis Sint Luciënsteeg
• Toevoeging blindvensters Jongensgallerij
• Versmalling wanddoorbraak bouwdeel C-K
• Wijziging overkapping tussen bouwdeel Z-S t.b.v.
  inpassing installaties, verplaatsen isolatielijn bouwdeel
  S van zoldervloer naar kap (buitenzijde kapconstructie)
• Vervallen doorbraak Gewelf, behoud trappenhuis
  bouwdeel B en vervallen beide vides langs gewelf

E

WIJZIGINGEN :

• Techniekzone tussen kappen bouwdelen S en Z 
   is vervallen.

REVISIE E  15-09'-22

E zie omschrijving wijzigingen in legenda 15-09-2022

A zie omschrijving wijzigingen in legenda 08-07-2021
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